
Zmluva o správe a podpore web stránky
Uzavretá pod a §536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon .531/1991Zb.)

lánok 1.
Zmluvné strany

Dodávate :
Názov: Milan Ježko X-WEB
Sídlo:  28. Októbra 1167/3, 911 01 Tren ín

O: 46677283
íslo ú tu: 1101932047/8410 – ZUNO BANK AG

Odberate :
Názov: Obec Motešice
Sídlo: Machná ska 288, 913 26 Motešice

O: 0031184
DI : 2021079786

lánok 2.
Predmet plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je vykonávanie aktualizácie a zmena obsahu web stránky
(context, obrázky, grafické objekty…), úpravy štruktúry web stránky a zákaznícka podpora.

lánok 3.
as plnenia

Dodávate  sa zaväzuje vykonáva  predmet plnenia zmluvy po as pracovných dní (pondelok –
piatok) v ase od 8:00 hod do 20:00 hod.

lánok 4.
Miesto plnenia

Miestom vykonávania predmetu plnenia zmluvy je webový priestor odberate a s využitím
internet.

lánok 5.
Cena plnenia

Cena za správu a podporu web stránky je 20€ za kalendárny mesiac.

lánok 6.
Povinnosti dodávate a

Dodávate  sa zaväzuje, že v prípade nefunk nosti, preukázate ne spôsobenej pri vykonávaní
predmetu zmluvy vlastnou chybou, zabezpe í odstránenie poruchy bezodkladne a na vlastné náklady.

lánok 7.
Povinnosti odberate a

Odberate  sa zaväzuje uhradi  cenu predmetu plnenia zmluvy do dátumu splatnosti faktúry.
alej sa zaväzuje nezasahova  do konfigurácie nastavenej dodávate om a nevyvíja innos , ktorá by

mohla vies  k nefunk nosti web stránky.
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lánok 8.
Predmet plnenia

Na právne vz ahy upravené v tejto zmluve sa vz ahujú ustanovenia Obchodného zákonníka
(zákon .531/1991 Zb.) a Ob ianskeho zákonníka.

Všetky zmeny, týkajúce sa tejto zmluvy, môžu by  vykonané len písomnou formou –
dodatkom k zmluve, inak sú neplatné. K zmenám sa vyžaduje súhlasný písomný prejav vôle oboch
zmluvných strán.
Táto zmluva ruší platnos  zmlúv a dodatkov, uzatvorených skôr.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pri om každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom rovnopise. Zmluva nadobúda platnos  d om jej podpisu a na znak súhlasu s celým jej
obsahom bola oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán dobrovo ne podpísaná.

Zmluva sa uzatvára na dobu neur itú. Každá zmluvná strana môže zmluvu vypoveda  len
písomnou formou, s uvedením dôvodu jej vypovedania. Výpovedná lehota sú 3 kalendárne mesiace a
za ína plynú  nasledujúci mesiac po doru ení výpovede druhej zmluvnej strane. Obe strany sa
zaväzujú, že obchodné informácie získané po dobu platnosti zmluvy, neodovzdajú tretej strane, ani
po skon ení jej platnosti.

V Motešiciach d a 2.1.2012
_________________________             _______________________
Milan Ježko XWEB         Ing. Martin Mach – starosta obce
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